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Inleiding
In opdracht van Stichting Pensioenfonds
PepsiCo Nederland (SPPN) heeft Ordina
onderzoek gedaan onder de deelnemers
van het pensioenfonds naar de thema’s
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
(MVB) & Risicobereidheid.
Naast deze thema’s is er een vervolg
gegeven op het onderzoek dat is gedaan in
2017 over de deelnemerstevredenheid.
In dit document staat de analyse van de
resultaten uit de enquête.

Inhoudsopgave
Inleiding

2

●

Onderwerpen

4

●

Enquête

5

Onderzoeksresultaten

6

●

Oude dag & pensioen

7

●

MVB

11

●

Risicohouding

14

Conclusie

17

Enquête Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland

De vragen die we beantwoorden

MVB & Risicobereidheid
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Risicobereidheid zijn
relevante onderwerpen. SPPN wil graag weten hoe de deelnemers daar
tegenover staan. Vinden de deelnemers deze thema’s belangrijk?

Deelnemerstevredenheid
Naast bovengenoemde thema is de deelnemerstevredenheid gemeten.
We hebben dezelfde vragen gesteld als in het onderzoek van 2017
zodat er een vergelijking gemaakt kan worden. Wat is er veranderd in
de afgelopen drie jaar?
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De Enquête

Verantwoording

Een goede respons
In mei en juni 2021 zijn alle deelnemers (circa 1600) van SPPN uitgenodigd om
deel te nemen aan de enquête. Hierop is door 174 mensen gereageerd.

Over de respondenten
De leeftijd van de respondenten varieert tussen de 34 en 93 jaar. Het grootste
deel is tussen de 64-74 jaar oud. Bijna de helft (48%) is met pensioen en de
overige twee kwartielen worden verdeeld onder huidige medewerkers (26%) en
oud werknemers (26%).

De huidige verdeling verschilt met deze uit 2017. Destijds was de helft van de
respondenten werkzaam bij PepsiCo, de overige twee vierde delen waren
verdeeld onder oud werknemers en gepensioneerden.
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Onderzoeksresultaten

De inzichten die we ontdekt hebben
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OUDE DAG &
PENSIOEN
Hoe deelnemers nu met
later bezig zijn
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VERTROUWEN
Uit de resultaten kunnen we concluderen dat deelnemers

Hoe belangrijk vind je jouw pensioenvoorziening?

van SPPN de pensioenvoorziening met een gemiddelde
score van 9,1 erg belangrijk vinden.
Met het vertrouwen van de deelnemers gaat het nog
steeds erg goed. Met een 8,1 is het vertrouwen in SPPN
Zeer onbelangrijk

Neutraal

Zeer belangrijk

hoog. Ten opzichte van het cijfer (8,3) uit het onderzoek
in 2017 is er wel een minimale daling te zien. Nog steeds

Hoe schat jij de kans in dat er later pensioen voor je klaar staat, als je stopt met
werken?

De kans is klein

Neutraal

is de score ruim hoger dan het landelijk gemiddelde van
6,1 (Mercer, 2017).

De kans is groot
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BETROKKENHEID
Meer dan 80% van de respondenten is minimaal jaarlijks met het
Hoe actief ben je bezig met jouw pensioenfonds?

pensioen bezig. De grootste groep (42,5%) houdt zich een paar
keer per jaar met de oudedagvoorziening bezig. Dit resultaat komt
nagenoeg overeen met de bevindingen uit 2017.
Van de 82 gepensioneerden zijn er 18 (22%) zelden of nooit mee
bezig, bij de 91 werkenden zijn dat er 22 (24%). Opvallend genoeg
liggen de uitkomsten van beide groepen dicht bij elkaar.
Gepensioneerden lijken niet vaker met hun pensioen bezig te zijn
dan de werkenden.
Dit resultaat is vergelijkbaar met de antwoorden uit 2017.
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HOUDING OVER HET
PENSIOEN
De houding tegenover SPPN is bij de meeste respondenten
positief. Men denkt bij de term ‘pensioenfonds’ aan de
oudedagsvoorziening, zekerheid, “een spaarpot waar ik later
gebruik van kan maken”. Ook in de resultaten van dit jaar komt
de term ‘genieten’ vaak naar voren.
Ook zijn er kritische respondenten. Hierbij gaat het vooral over
een stukje zekerheid. Enkele reacties zijn: “afwachten wat het
gaat brengen” en “als het maar niet verpest wordt door
verkeerde beslissingen”.
Als we kijken naar de mix van reacties, dan zijn de resultaten
vergelijkbaar met de resultaten van het onderzoek uit 2017.
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MVB
Hoe denkt de deelnemer
over Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen?
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VOORNAMELIJK
VOOR MVB

Met welke van de onderstaande uitspraken ben je het het meeste eens?
… zo lang het niet ten koste
gaat van de opbrengsten.
… ook als dit beperkt ten koste
gaat van de opbrengsten.

85% van de respondenten is voorstander van Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen. Deze groep is grofweg op te splitsen in
twee delen. De ene helft (40%) wil niet dat de MVB-inspanningen
ten koste gaan van de opbrengsten. De andere helft (39%+7%)

… ongeacht de gevolgen voor
de opbrengsten.

vind het prima als dit (beperkte) invloed heeft op de opbrengsten.
Ruim de helft van alle respondenten heeft de wens om in de pas
te lopen met andere pensioenfondsen. Een kwart wil juist wel dat

Wil je dat het pensioenfonds een voorloper is op het gebied van
maatschappelijk verantwoord beleggen?
… vergelijkbaar is met het
gemiddelde (eerder volgend dan
voorloper)
… pensioenfonds vooroploopt.

de stichting voorop loopt met investeren in een betere wereld.
Slechts een ruime 11% wil dat het pensioenfonds de wetgeving
volgt wat Maatschappelijk Verantwoord Beleggen betreft.

…wettelijk nodig is.

We kunnen stellen dat achterblijven met MVB onwenselijk is voor
het overgrote deel van de respondenten.
12

Welk(e) thema(s) vind jij belangrijk bij maatschappelijk
verantwoord beleggen?

BELANGRIJKE
THEMA’S & ONDERWERPEN
Het belang van MVB voor de respondenten is groot, en ook
verschillende thema’s die hierbij passen worden breed gedragen.

Hieronder staan een aantal onderwerpen die een rol kunnen spelen bij de
keuze van een maatschappelijk verantwoorde of duurzame belegging. Kun
je aangeven welke 3 onderwerpen voor jou het belangrijkst zijn om op te
letten bij de keuze voor een bepaald beleggingsfonds?

Driekwart van de respondenten wenst dat wordt geïnvesteerd in
organisaties of ondernemingen met een ‘goed bestuur’. Daarna
volgt sociaal (66,7%) en milieu (63,2%).
In de onderste tabel zien we de belangrijkste onderwerpen die een
rol spelen bij MVB. Mensenrechten en milieu zijn het belangrijkst,
gevolg door (het wegblijven van) corruptie en het stimuleren van
goede arbeidsomstandigheden. Ongeveer een derde geeft aan dat
wapenhandel een onderwerp is om op te letten.
In de onderste tabel zien we een mogelijke contradictie. Namelijk,
milieu/duurzaamheid/klimaatverandering zijn van groot belang
voor de respondenten, echter zijn fossiele brandstoffen dat niet.
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RISICOHOUDING
Hoe denkt de deelnemer
over het nemen van
risico’s?
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BELEGGEN

In hoeverre ben je geïnteresseerd in beleggen?

Bijna twee derde van de respondenten (62%) geeft aan dat zij/hij
interesse heeft in beleggen. Een vijfde (18%) heeft dit niet, een
ongeveer even groot deel is neutraal (19%).
Geen interesse

Neutraal

Veel interesse

Als het gaat over de keuze tussen sparen en beleggen is de
Stel je mag zelf bepalen wat er met het vermogen van het
pensioenfonds gebeurt. Je kan kiezen tussen sparen en beleggen. Hoe
zou jij het pensioenvermogen verdelen? (Gem. 5,9)

grootste groep neutraal: één derde zou gaan voor een helft sparen
en een helft beleggen.
Echter, 52% is in verschillende mate voorstander van beleggen,
slechts 15% wil voornamelijk sparen.
De gemiddelde score van 5,9 suggereert dat enige mate van risico

100% sparen

50/50

100% beleggen

gewenst is om een hoge rendement te behalen (in de huidige
markt).
15

RISICO

Stel dat het pensioenfonds voor jou gaat beleggen. Hoeveel risico
mag het pensioenfonds dan nemen? (Gem. 4,9)

Indien het fonds ervoor kiest om te beleggen, wenst 38% van de
Geen enkel risico

Gemiddeld risico

respondenten een bovengemiddeld risico. 30% ziet graag een
Veel risico

lager dan gemiddeld risico. 31% wil liever een gemiddeld

Welke stelling past het beste bij jou als het gaat over het nemen van risico?
… gemiddelde beleggingsbeleid
van Nederland.

waagstuk. We kunnen stellen dat de respondenten redelijk gelijk
verdeeld zijn over dit onderwerp.

… mogen zijn dan het beleggingsbeleid
van het gemiddelde pensioenfonds in NL.
… zijn dan van het gemiddelde
pensioenfonds in Nederland.

Dat zien we bevestigd in de middelste tabel, een gemiddelde
risicohouding is gewenst (52%), met groepen die respectievelijk
meer (20%) of minder (18%) risico willen nemen.

Op welke wijze moet het pensioenfonds de risicobereidheid vaststellen.
Welke van de onderstaande stellingen sluit het beste aan bij jouw mening?
… van andere deelnemers vraagt en hiermee
rekening houdt bij haar beleggingsbeleid.
… wil mij hier niet mee bezig houden.

Bijna twee derde van de respondenten wil dat het fonds luistert
naar haar deelnemers, ongeveer één derde vertrouwt dat het
fonds zelfstandig de juiste keuzes hierover maakt.
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CONCLUSIE
Wat we hebben ontdekt
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CONCLUSIE
Houding ten opzichte van SPPN
We zien eenzelfde beeld als in 2017. Deelnemers vinden de
pensioenvoorziening van groot belang, hebben veel vertrouwen in het
pensioenfonds en tonen zich weinig betrokken.
MVB
Het overgrote deel (85%) van de respondenten is voorstander van
maatschappelijk verantwoord beleggen. Ruim de helft van deze groep
vindt het prima als dit (beperkt) invloed heeft op het resultaat.
De belangrijkste onderwerpen zijn mensenrechten, milieu, corruptie,
arbeidsomstandigheden en wapenhandel.

CONCLUSIE
Risicohouding
Ongeveer even grote delen wensen een laag, gemiddeld of hoog risico van
de beleggingen van SPPN.
Typerend is het antwoord op de vraag waarbij een vergelijking met andere
pensioenfondsen wordt gemaakt: ruim de helft van de deelnemers wenst
dat het fonds zich wat dit betreft net als de anderen gedraagt.
Het Nederlandse credo, ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ lijkt
op te gaan voor de risicobereidheid van de meeste deelnemers.
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